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1. Inleiding
In dit document worden CO 2-reductiedoelstellingen van de scope 1 en 2 van Amfors gepresenteerd en de voortgang van de
CO2-reductie beoordeeld. Voorafgaand hieraan is de CO 2-footprint voor scope 1 en 2 opgesteld conform ISO 14064-1 en het
GHG Protocol.
Voor het bepalen van de CO 2-reductiemaatregelen die binnen Amfors toegepast kunnen worden, zijn tijdens werkoverleggen
ideeën van mogelijke reductiemaatregelen geïnventariseerd. Deze inventarisatie is beschreven in ”CO2-Reductieplan – Bijlage
1 – Ideeën reductiemaatregelen energiegebruik” van dit document. Aan de hand van de maatregelen die voor Amfors relevant
zijn, is vervolgens het CO 2-Reductieplan opgesteld. Hierin worden de reductiedoelstellingen en de daarbij behorende
maatregelen beschreven.
In hoofdstuk 2 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven waarin een analyse is uitgevoerd over de voortgang
in CO2-reductie en mogelijke verbeterpunten. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de doelstellingen beschreven. Het concrete
plan van aanpak en de status van de uit te voeren maatregelen is weergegeven in hoofdstuk 4.
Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. De voortgang in (sub)doelstellingen en
maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld.

1.1. Leeswijzer
Dit document is ter onderbouwing van de eisen van de CO 2-Prestatieladder. Per hoofdstuk wordt een eis behandeld. Hieronder
een leeswijzer.
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2. Hoofddoelstelling reductie CO2
2.1. CO₂-beleid
Amfors heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot te reduceren. De doelstelling voor 2018 is 19,0 % CO 2-reductie ten
opzichte van 2014. Deze doelstelling is gericht op de scope 1 en scope 2 emissies van de organisatie. In 2014 had Amfors een
CO2-uitstoot van 2.238,5 ton.
Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is onderdeel
van verschillende vormen van werkoverleg en het directieoverleg.

2.2. Reductiedoelstelling
Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:
Scope 1: 3,7% reductie in 2018 ten opzichte van 2014
Scope 2: 15,3% reductie in 2018 ten opzichte van 2014
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3. CO2-reductieaanpak
3.1. Uitgangspunten
De CO2-uitstoot beperken is het meest effectief in de volgende volgorde: Het beperken van de vraag:
Apparatuur en voertuigen minder uren laten maken.
Energie efficiëntie door:
Efficiëntere apparatuur en voertuigen gebruiken; apparatuur efficiënter instellen;
Efficiënter werken (plannen en organiseren).
Duurzame energie gebruiken:
Duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met milieukeur) of groen gas (biogas).
In dit hoofdstuk staat per scope een omschrijving van de huidige situatie, reeds genomen maatregelen en de geplande
reductiemaatregelen.
Alle berekeningen met betrekking tot de reductiepercentages zijn terug te vinden in de CO2management applicatie.
In onderstaande trendanalyse is de absolute trend te zien van de CO2 uitstoot.

3.2. Maatregelen
In verschillende overlegvormen is de is de CO 2-footprint van Amfors over 2014 besproken. Per thema is de huidige situatie
besproken en benoemd welke maatregelen er al zijn genomen ter reductie van de CO2-uitstoot. Tevens zijn maatregelen
benoemd die zouden kunnen worden genomen om de CO2-uitstoot verder te reduceren. Dit heeft geresulteerd in een lijst met
ideeën m.b.t. reductiemaatregelen (zie ook bijlage 1). Een selectie van deze maatregelen is opgenomen als speerpunt in het
reductieplan. Hieronder wordt per scope beschreven welke reductiemaatregelen er al genomen zijn of nog genomen zullen
worden.
SKAO Maatregellijst
De Maatregellijst is een vergelijkingsbasis voor CO2-efficiency en reductiemaatregelen voor bedrijven die in dezelfde markt
opereren en in activiteiten vergelijkbaar zijn. De Maatregellijst is geïntroduceerd om ambities en reductiedoelstellingen van
bedrijven beter te beoordelen en te vergelijken. Het invullen van de Maatregellijst is verplicht, maar individuele maatregelen zijn
niet verplicht. Amfors komt als “Middenmoter” uit de bedrijfsvergelijking.
Amfors heeft als doel om de Maatregellijst jaarlijks terug te laten komen in haar energiemanagementsysteem.

3.2.1. Brandstof voor verwarming
Taakstelling brandstof voor verwarming.
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3.2.2. Brandstoffen voor materieel
Taakstelling brandstoffen voor materieel.

3.2.3. Elektriciteit
Taakstelling elektriciteit.

28-09-2018

6/12

CO2-Reductieplan 2017

Amfors

3.2.4. Duurzame energie
Taakstelling duurzame energie.

3.2.5. Brandstoffen voor lease- en bedrijfswagens (zakelijk verkeer)
Taakstelling brandstoffen voor lease- en bedrijfswagens (zakelijk verkeer).
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4. Reductieprognoses en actieplan
Op basis van de opgestelde maatregelen zijn voor de periode 2015 – 2018 reductieprognoses en een actieplan opgesteld.
Tabel A geeft de jaarlijkse bijdrage aan de reductie van Amfors weer.
Tabel B geeft het actieplan, waar verantwoordelijken aan de maatregelen zijn gekoppeld en een tijdsplanning is vastgelegd,
weer.
Gegevensverzameling
Amfors wil vanaf 2016 elk half jaar inzicht verkrijgen in haar CO 2-footprint. Om dit te kunnen bewerkstelligen wil Amfors op de
volgende wijze haar emissiegegevens verzamelen.

Ten aanzien van de geregistreerde meterstanden voor aardgas en elektriciteit zal jaarlijks een controle worden uitgevoerd met
behulp van de jaarafrekeningen van de betreffende leveranciers.

Tabel A: Reductieprognoses
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Tabel B: Actieplan
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5. Bijlage 1 - Lijst ideeën reductiemaatregelen

28-09-2018

11/12

CO2-Reductieplan 2017

28-09-2018

Amfors

12/12

